
06-02-1940 Nieuwsblad van het Noorden - Het affiche “Voor het Kind” 
De”Maasbode” heeft onlangs een merkwaardig staaltje van plagiaat aan het licht gebracht. De 
bekende reclameplaat “Voor het Kind”, waarop naar men weet twee kinderkopjes prijken, een 
jongen en en meisje, zou n.l. niets anders zijn dan een geretoucheerde copie van een plaatje, dat 
een jaar geleden ongeveer in eenige Amerikaansche bladen heeft gestaan als blikvanger bij een 
advertentie van een Amerikaansche koelkastenfabriek. De “teekenaar” van de Nederlandsche 
reclameplaat, die gesigneerd is met “Mettes 1939” heeft twee kopjes uit de Amerikaansche krant 
genomen en ze eenigszins gewijzigd, doch wanneer men beide platen, de Amerkaansche en de 
Nederlandsche naast elkaar legt, treedt de gelijkenis op ondubbelzinnige wijze naar voren en zal 
niemand betwijfelen of men heeft hier met een en dezelfde voorstelling te doen.   

                         
Deze Nederlandsche affiche, welke de signatuur draagt “Mettes 39” (Jacques Joseph Mettes) is een 
sterk staaltje van plagiaat. De kwasi-artistiek en vlot getekende affiche is niets anders als een 
geretoucheerde copie van een plaatje, dat een jaar te voren (December 1938) o.a. in de “New York 
Times” heeft gestaan. De portretten van deze kinderen waren als blikvanger met het bijschrift 
“Silent as a Christmas Candle” gemonteerd in een advertentie ener Amerikaansche 
koelkastenfabriek . 

	  
07-02-1940 De Maasbode - Het affiche voor de kinderzegels - Namens de centrale propaganda-
commissie voor de kinderpostzegels wordt ons het volgende geschreven:Sedert 1924 is ieder jaar 
een affiche voor de kinderzegels uitgegeven, uitsluitend in opdracht van de commissie.  

  	  
1924 Georg Rueter.                 1925 Willy Sluiter.                1926 Anton Molkenboer. 



    
1927  Tjipke Visser.                1929 E. van Hoogstraten.                 1933 J.Sjollema 

 
23-06-1940 De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad.Religieuze Graphiek.  
In het Museum “Amstelkring”, O. Z. Voorburgwal no. 40 te 
Amsterdam, is een tentoonstelling geopend van de eerste proef-
drukken, na de uitvinding van de lithografie, door  Senefelder 
vervaardigd naar oude religieuze schilderijen door J.N. Strixner 
c.s. Deze tentoonstelling litho’s zijn alle afkomstig uit het groote 
Museumwerk in folio-uitgave “Die Sammlung Alt-Nieder und 
Ober Deutche Gemälde der Brüder Boisserée und Bertram.” – 
“Verlag der Literarisch-Artistische Anstalt der Cotta’schen 
Buchhandlung”. – “Stuttgart und München 1821-36.” Strixner 
werd geboren 1783 te Altötting en stierf 1855 te München. Hij 
was, behalve een zeer bekwaam lithograaf, ook nog werkzaam 
als kopergraveur, een zeer knap teekenaar... Maar vooral was 
hij vermaard als lithograaf. In deze door Senefelder uitgevonden 
steendruktechniek bracht hij het in de beginjaren van de 19de 
eeuw al spoedig zóó ver, dat hiermede op den lithografischen 
steen, zoowel naar teekeningen als naar schilderijen van oude 
meesters, door hem op voortreffelijke wijze in een zeer 
gevoelige teekentechniek uitmuntende repro-ducties werden 
vervaardigd. Ook als lithografie stond zijn werk op een hoog 
niveau. Al reeds in het beginstadium van de lithografie deed hij,   “Heilige Catharina van Alexandrië” 
in navolging van Senefelder, proeven, om door middel van een            Litho: Strixner, 1817. 
tweeden lithografischen steen (voor de bruine of gele tint)  
z.g. toondrukken te vervaardigen. Deze meestal in twee kleuren uitgevoerde lithografieën naar 
schilderijen van oude meesters werden uitsluitend door hem zelf vervaardigd. Strixner werkte ook 

samen met Piloty aan een uitgave voor 
Senefelder van reproducties op steen 
geteekend, naar teekeningen van oude 
meesters, uit het Prentenkabinet te 
München. In dit in 1810 begonnen werk 
zijn door hem meesterlijke reproducties 
vervaardigd, die, zoowel met het 
lithografisch krijt als met de pen, op den 
steen werden geteekend. De in deze 
publicaties verschenen bladen stonden 
reeds op een veel hooger niveau dan de 
lithografieën die in dezen tijd in Holland 
en Frankrijk verschenen. 
 
Johann Nepomuk Strixner en Ferdinand 
Piloty, teekeningen van oude meesters, 
gekozen uit de collectie van Zijne  

                                                                              Majesteit de Koning van Beieren,1816. 



Naar het voorbeeld van Strixner en Piloty gingen nu vele kunste-
naars in Duitsland en Oostenrijk op den steen teekenen, doch 
geen van hen wist het tot hun hoogte te brengen. Op uitnoodi-
ging van dr. Boisserée ging Strixner in 1820 naar Stuttgart, om 
een bezoek te brengen aan diens verzamelingen. In opdracht 
van de Gebroeders Boisserée en Bertram vervaardigde hij een 
reeks fraaie steenteekeningen naar de vermaarde oude schilde-
rijen uit hun bezit, in samenwerking met lithografen als Heindel, 
Schönicor, Bergmann e.a. Deze zeer doorwerkte steendrukken 
ontstonden naar oude religieuze schilderijen van Rogier van der 
Weijden, Dirk Bouts, B.Bruyn, B. Van Orley, Joost van Cleef, P. 
des Marées, Stephan Lochner, Albrecht Dürer, den “Maître des 
Moulin”, “den Meester van het Marialeven”, Hans Memling, den 
Meester van de “Heilige Stibbe”. Het resultaat van hun arbeid, 
de bovengenoemde “Sammlung alt Nieder und Ober Deutsche 
Gemälde der Brüder Boisserée und Bertram”, werd alom terecht 
geroemd en nu nog gelden vooral de door Strixner geteekende 
bladen als de meest voortreffelijke uitingen van de lithografie in 
Duitsland in deze jaren.  
                                  Litho: Strixner -Gretchen en Faust, 1822  
  
Bijna uitsluitend in toondruk-techniek en zoo getrouw mogelijk op steen geteekend geven deze 
reeksen monumentale bladen een voortreffelijk denkbeeld van de groote hoogte van volmaaktheid, 
waarop de lithografie zich toen reeds ontwikkeld had. Toen Koning Lodewijk I van Beieren de 
verzameling Boisserée door aankoop voor den Beierschen Staat verwierf, kwam Strixner naar 
München en zette aldaar, tot 1836,  zijn werkzaamheden voort, in verband met het reproduceeren 
van de schilderijen uit voormalige Boisserée-verzamelingen. Het meerendeel van de werken bevindt 
zich thans in de Oude Pinakotheek te München, te Schleissheim en te Neurenberg. 
 
31-08-1940 Haagsche post: een Hollandsch weekblad - Adverteren in Verleden en Heden. 
De negentiende eeuw, die geheel het economische leven in andere banen heeft geleid, gaf ook het 
aanzien aan een geheel nieuwe branche: de reclame. Voordat de uitvinding der stoommachine een 
nieuw tijdperk in het wereldverkeer inluidde, was de reclame bijna onbekend. De vroegere 
ambachtspatroons en klein-industrieelen hadden de publiciteit niet van noode. Zij bezaten voor hun 
producten slechts één aanbeveling: de reputatie, die in binnen- en buitenland van mond tot mond 
ging en hun de nieuwe afnemers voor hun artikelen aanbracht. Zoo ging het met Venetiaansche 
glaswerken en goudsmeedwerken, de Engelsche en Vlaamsche lakens, de Fransche tapijten en 
zijden stoffen, de Duitsche bieren en de Hollandsche kaas. Slechts de klein-nijveren, die de in hun 
werkplaatsen vervaardigde goederen rechtstreeks aan de consumenten leverden, en de winkel-
houders bezaten in hun uithangborden primitieve reclamemiddelen. Wel is waar kende men oudtijds 
ook andere middelen van publiciteit, doch niet ten dienste van handelswaren of industrieproducten, 
maar ter aankondiging van boekwerken en schouwburgvoorstellingen. De aankondigingen op 
reclamezuilen dateeren nl. reeds van de vroegste oudheid. Bij opgravingen in de onder den 
Vesuvius-lava bedolven oud-Romeinsche steden Herculanum en Pompeji zijn reclame-plakkaten 
voor den dag gekomen, die uit wandversieringen en terracotta-borden bestaan en geïllustreerde 
aankondigingen toonen van circusspelen, theater-opvoeringen, enz. Gebrek aan veelvoudigings-
apparaten belette echter gedurende eeuwen de uitbreiding der publiciteit. De geschilderde reclame-
biljetten waren immers betrekkelijk duur, daar ieder plakkaat opnieuw geschilderd moest worden. 
Het perkament behoorde evenmin tot de goedkoope materialen. Ook in de middeleeuwen bleven 
reclame en publiciteit nog in de kinderschoenen loopen. Het uithangbord bleef het voornaamste 
reclamemiddel en somtijds bediende men zich ook van den stads- of dorpsomroeper, teneinde den 
volke kond te doen van de goederen, welke men in den handel bracht. In de 17de en 18de eeuw 
bepaalde zich de reclame door middel van afbeeldingen nog bijna uitsluitend tot de theatervoor-
stellingen en eerst toen in 1796 Aloys Senefelder de lithographie had uitgevonden en daarmede den 
weg had gebaand tot de verveelvoudiging der reclamebiljetten, begonnen ook andere ondernemers 
langs dezen weg de publiciteit te beoefenen. De reclame door middel van advertenties dateert van 
eenigszins vroegeren tijd. De eerste couranten, die omstreeks 1600 verschenen, bevatten nog geen 
enkele advertentie; omstreeks 1670 schijnt deze wijze van publiciteit het eerst opgang gemaakt te 
hebben. Te Hamburg bestond nl. in 1675 een blad, de “Relations-Courier” genaamd, dat viermaal 
per week verscheen en aankondigingen van “koopen en verkoopen” bevatte. In de “Leipziger 
Zeitung” verschenen pas in 1700 advertenties. Frankrijk was op dit punt Duitsland verre vooruit. De 
geneesheer Théophrase Renaudot richtte in 1630 te Parijs een bemiddelingsbureau voor den handel 
op en begon het daarop volgende jaar ook een courant uit te geven, waarin hij aanbevelingen 
plaatste voor de goederen der handelshuizen, welke van zijn bemiddelingsdiensten gebruik maakten. 
Renaudot was dan ook niet alleen de vader van de Fransche journalistiek, maar ook van het 



reclamewezen daar te lande. Vooral omstreeks het tijdperk van de Fransche revolutie begonnen de 
advertentierubrieken in de couranten zich steeds meer uit te breiden. Toentertijd gold echter nog de 
eigenaardige bepaling, dat de uitgever voor den geheelen inhoud zijner courant, dus ook voor het 
advertentie-gedeelte, aansprakelijk was. Het kwam in 1798 zelfs voor, dat de uitgever van een 
Fransch blad werd gedwongen, aan een abonné den kostprijs van twee stukken laken terug te 
betalen, welke de abonné beweerde naar aanleiding van een advertentie in de courant gekocht te 
hebben, terwijl het laken den toets der critiek niet kon doorstaan. In Nederland kwamen ook reeds 
in 1638 advertenties in de couranten voor, doch deze bepaalden zich hoofdzakelijk tot aankondi-
gingen van circussen, beestenspellen, enz. de opening van scholen en ook wel een enkele maal tot 
geboorte en doodsberichten. In Engeland bevatte in 1660 de “Mercurius Politicus” de eerste 
handelsadvertentie, nl. de aanprijzing van een geheim geneesmiddel. Uitbreiding van het adver-
tentiewezen werd in Engeland langen tijd tegengehouden door de advertentiebelasting, die 1 shilling 
bedroeg van elke advertentie, ongerekend de grootte. Daarbij kwam in 1712 nog het dagbladzegel, 
waardoor alleen meergegoeden in de gelegenheiid werden gesteld zich op een courant te abon-
neeren en de advertentie als middel van publiciteit veel van haar bekoring verloor, omdat de groo-
tere verbreiding der couranten door de belasting werd tegengehouden. Amerika, dat thans op het 
gebied der reclame vooraan staat, maakte eerst laat met de publiciteit een aanvang. In 1800 bevat-
ten de Amerikaansche bladen dagelijks zelden meer dan twee advertenties. Soms gingen er zelfs 
weken voorbij dat een courant geen enkele annonce bevatte. Toch is Amerika de bakermat gewor-
den van de moderne en grootscheepsche reclame. De som, die er jaarlijks aan publiciteit wordt 
uitgegeven, schat men op 300 à 400 millioen dollar, waar-van meer dan de helft aan advertenties 
wordt besteed. De zg. beeldende reclame vindt speciaal in 
Frankrijk haar oor-sprong en dit is vooral daaraan te danken, 
dat tal van bekwame schilders in het tijdperk tusschen 1830 
en 1850 hun diensten aan de reclamekunst boden. Mannen 
van naam, zooals Horace Vernet, David de Neuville, 
Daumier, Gustave Doré,Clairin, Manet en anderen wijdden 
zich aan het ontwerpen van reclamebiljetten, die door 
middel van de lithographie en later door chromo-
lithographie werden verveelvoudigd. 
                                                                “Les Badauds”  
                    Honore Daumier, lithografie op krantenpapier  
                    gepubliceerd in Le Charivari 5 december 1839. 
 
Na Frankrijk begon zich ook in Engeland en Duitsland de 
plakkaatreclame meer en meer te ontwikkelen. Vooral tegen 
het einde der 19de eeuw had alom in de publiciteit een 
veelzijdige ontwikkeling plaats. Naast de advertenties en 
reclameplaten werd ook steeds meer van andere 
publiciteitsmiddelen gebruik gemaakt.        
 

	  
	  

   Saxoléine – Chéret, 1896-1900.                             Johann Georg van Caspel, 1899.  
 
       



     
                 Affiche:1896 “Vitascope”                         Bioscoopexploitant Gaumont adverteert zijn 
       de eerste soort bioscoop van Edison.                               film met geluid in 1902. 
 
De fabricatie van toegiftartikelen voor reclamedoeleinden gaf langen tijd aan verschillende 
industrieele ondernemingen in Duitsland, Engeland en Frankrijk handen vol werk. Vooral potloden, 
penhouders, spiegeltjes enz. werden tot dit  
doel bij groote massa’s gefabriceerd. In den 
lateren tijd is deze vorm van reclame meer 
en meer op den achtergrond geraakt, 
evenals dit trouwens het geval is met de 
meeste der andere publiciteitsmiddelen: de 
aanplakbiljetten, reclameplaten, prentbrief-
kaarten, rondrijdende wagens enz. De 
advertentie werd gaandeweg het 
voornaamste reclamemiddel, dat alle 
voorstanders van publiciteit tot zich trok. 
Daarnaast heeft zich ook de lichtreclame 
bijzonder ontwikkeld. In 1890  werden de 
eerste proeven met lichtreclame genomen 
en sindsdien heeft dit middel van publiciteit 
zich, dank zij de vervolmaking der 
electrotechnische industrie, buitengewoon 
uitgebreid. Vooral ook in den oorlogstijd, 
die zoovele economische verschuivingen 
medebrengt, is de publiciteit voor den 
handelaar en fabrikant een 
allernoodzakelijkste vereischte. Gelukkig 
kan die publiciteit, nu de lichtreclame 
tijdelijk is uitgeschakeld, ten volle worden 
gevonden in de couranten- en 
tijdschriftadvertenties, waarvan de 
aantrekkingskracht thans verdubbeld mag 
heeten. 

       

     Reclame-affiche voor zeep en zeeppoeder  van  
     Stoomziederij De Hamer van T.P. Viruly en Co., 
                                                          ca 1915. 
                      
Advertentie 1940. 
 



29-10-1940 De Maasbode. DE NIEUWE KINDERZEGELS. 
S.L. Schwarz heeft het affiche Voor Het Kind ontworpen, dat 
door Senefelder te Amsterdam is gedrukt: een opwekking tot 
koopen van de in December te verschijnen postzegels en 
briefkaarten. Het is een kleurige litho, in welker voorstelling het 
kind een onderdeel is en toch sterk domineert, als middelpunt 
van toegebrachte vreugde. Een bloempje drukt het tusschen de 
handen en de blik gaat naar omringende bloemenpracht. Een 
blauwe vogel van geluk wiekt omhoog, snel–(en lang-) voetig 
springt een haas langs en als onder beschuttend dak staat de 
kleine onder een paddestoel, welks hoed een plastisch en 
symbolisch effect verzekert. 

                                        
                                              Reclame voor kinderpostzegels  
                                                   Ontwerp: S. Swarz, 1940. 
 
18-12-1940 Haarlem’s dagblad. 
         HONDERD JAAR PRENTKUNST IN NEDERLAND. 
1840 is het jaar van de oprichting van de Kunstkronyk, een 

tijdschrift dat tot in de 
jaren tusschen 1880 en 
1890 bestaan heeft en dat 
aan de “schoone kunsten 
en fraaye letteren” gewijd was. Die Kunstkronyk is nog steeds 
de bron, waaruit voor de geschiedenis onzer beeldende kunst 
de feitelijkheden, de historische gegevens geput kunnen wor-
den. De beschouwingen daarin gegeven, over de kunst van 
den dag, zijn voor ons van minder belang, daar ze meeren-
deels geschreven werden van een meer ethisch dan 
aesthetisch standpunt. Doch de Kunstkronyk – later gewoon 
Kunstkroniek geworden – deed meer. Steunend op de nieuw-
ste vindingen der techniek – zei men toen in 1840 – wilde men 
ook de schoone kunst onder het groote publiek brengen en gaf 
dus reproducties naar schilderijen van oude meesters en van 
tijdgenooten in iedere aflevering. De lithografie, was ook in 
Holland doorgedrongen en werd nu voor de Kunstkroniek 
dienstbaar gemaakt. Nu zijn die eerste litho’s voor onzen 
smaak weinig fraai, bovendien reproducties door knappe 
artisans, doch geen oorspronkelijk werk door artisten-schilders.     

“Het godsdienstig onderwijs”             Dat gaat dan langzamerhand anders worden. Na eenige tien- 
Litho naar schilderij v. W.H. Schmidt: tallen van jaren duiken in de Kunstkroniek, naast het werk der 
 in de Kunstkronijk van 1840-1841.    reproductie lithografen, oorspronkelijke bijdragen op van 
                                                       schilders van beteekenis die er plezier in kregen zoo nu en 
dan eens zelfs direct op den steen te teekenen. Bepalen we 
ons tot het vele wat in de Kunstkroniek terecht kwam, dan 
denken wij aan Bosboom’s litho’s, het prachtige portretje 
van Greive door Allebé, het beroemde Naar School van 
Matthijs Maris, dat oorspronkelijk als reproductie-litho 
bedoeld en opgezet was, doch door Thijs Maris persoonlijk 
gecorrigeerd en feitelijk overgeteekend werk.  
 
        P.F.Greive (1811-1872) Litho van August Allebé, 1873. 
                                 Signatuur en datering spiegelbeeldig! 
 
1900  was het jaar der groote Parijsche wereldtentoon-
stelling, waar voor de grafische kunstafdeeling aan Bauer de 
hoogste onderscheiding, aan Witsen en Portret van 
Kunstenaar Dupont gouden medailles en aan talloze andere 
Nederlanders onderscheidingen van iets minder hoogen rang 
werden toegekend. In de jury zaten artisten en prenten-
kenners van Europeesche vermaardheid en alleen in de 
Fransche afdeeling werd Holland  numeriek overtroffen. 
Toen ging de oogen in Holland open en beleefde de 
prentkunst een tijd van levendige belangstelling. Nu schijnt 
het soms of die oogen weer zijn dichtgevallen.    



22-01-1941 De Telegraaf.  
De bron, vanwaar een deel van Nederland zijn ambachtsmenschen 
krijgt, die zorgen, dat men elken dag zijn krant, zijn boek, zijn 
reclamebiljetten, kortom alles wat gedrukt en geïllustreerd is, ont-
vangt, is de Grafische  school te Amsterdam. In een degelijken 
stroom, breed als er veel vraag is, smaller als de markt weinig 
opnemingscapaciteit heeft, zendt deze school deugdelijk onderlegde 
jongemenschen de drukkerswereld in. Nu gaat hij de lithografie in. 
Zijn voorliefde is: illustratie en de geïllustreerde reclame, doch er is 
heel wat kennis en vaardigheid vereischt eer hij op een drukkerij 
zelfstandig kan zorgen voor goed reclamedrukwerk of een plaat in 
drie- of meer kleurendruk, welke volkomen verantwoord is. Een 
vergevorderde minnaar van den steendruk; het kost urenlangen, 
minutieuzen arbeid om een moeilijke teekening haarfijn op steen aan 

te brengen. Naast hem zit een verder gevorderde leerling. Deze is het stadium van lijntjes trekken 
reeds lang voorbij; de kleuren van het spectrum vormen zijn probleem. Een illustratie in drie kleuren 
is voor den beschouwer, als hij er over nadenkt, een wonder en dat is het aanvankelijk ook voor den 
leerling. Het beginsel, volgens hetwelk illustraties voor drie-kleurendruk vervaardigd worden, berust 
evenwel op eenvoudige natuurwetten. Het zonlicht bestaat uit de hoofdkleuren rood, geel en blauw. 
Daarvan zijn groen, oranje en violet de meng- en secundaire kleuren. Bij drie-kleurendruk nu maakt 
men ook gebruik van de optische menging dezer kleuren. Deze worden dan niet over elkaar, doch 
naast elkaar gedrukt. De kleurpuntjes zijn zo klein, dat men ze met het bloote oog niet afzonderlijk 
kan zien liggen; men ziet ze gemengd. Elders zijn de leerlingen bezig met het beoefenen van den 
steendruk. Iemand is zijn steen aan het prepareeren, een ander heeft het al verder gebracht en 
maakt afdrukken; een derde slijpt een gebruikten steen glad, zoodat hij voor een volgende 
teekening gebruikt kan worden. De steendruk bestaat uit twee hoofddeelen, het brengen van de 
teekening op den steen en het vermenigvuldigen van de teekening. Ook hier is weer één eenvoudig 
grondbeginsel, dit namelijk, dat vet water afstoot. Het was Aloys Senefelder, die ontdekte, dat als 
men met vetten inkt op een Solenhofenschen steen schrijft en dezen met sterk water etst, er men 
afdrukken van kan maken. Om de afstootende werking van vet door water en omgekeerd van water 
door vet geruimen tijd te doen duren, moet de steen een chemische bewerking ondergaan. Indien 
men deze chemische bewerking naliet, zou de steen niet lang genoeg vochtig blijven om den inkt af 
te stooten, welke de inktrollen op de steenteekeing dienen te brengen. Ten einde dit te voorkomen, 
etst men de steen met een oplossing van gom en salpeterzuur. Het gevolg daarvan is, dat de op den 
steen aangebrachte teekening iets verhoogd komt te staan en de poriën van den steen open wordt 
geëtst, waardoor het gomzuur dieper in den steen dringt. De Arabische gom speelt een gewichtige 
rol bij het etsproces. De gom verhoogt namelijk de ongevoeligheid van den geëtsten steen voor vet. 
De lithografische steen heeft door zij poreusheid de eigenschap het terdege op te nemen. De tusche, 
dat is een mengsel van was, talk en roet, waarmede de teekening op den steen wordt gebracht, 
biedt aan de ets den noodigen weerstand: zij lost niet op onder het etsen, doch neemt den vetten 
inkt goed op. De steen is aldus voor water toegankelijk gemaakt op de plaatsen, welke geen 
teekening bevatten en vóór elken druk wordt de steen weer vochtig gemaakt. De teekening zelf is 
slechts toegankelijk voor den inkt, welke er op gebracht moet worden, teneinde er een afdruk van te 
kunnen maken... 
 
25-01-1941 De unie: orgaan van de Nederlandsche Unie. Spiegel der NEDERLANDSCHE KUNST. 
De Lithografie - Wanneer ik hier in het kort iets ga vertellen van de lithografie in Nederland, komt 
daarvoor alleen in aanmerking de lithografische prentkunst; de z.g. handelsdrukwerk blijft dus 
buiten bespreking, behalve enkele gevallen waar door kunstenaars-ontwerpers tegelijk als 
steenteekenaars iets schoons tot stand gebracht werd. Met de inleiding van mijn boekje over de 
lithografische prentkunst dat in 1918 bij de Wereldbibliotheek verscheen kan ik ook nu nog 
aanvangen. “Het is niet zonder oorzaak dat de lithografie nog door velen wordt beschouwd als een 
grafisch procédé, dat uitsluitend geschikt is voor handelsdoeleinden en met kunst zoo goed als niets 
te maken heeft. Voor zoover men langzamerhand gaat inzien, dat ook affiches en ander reclame-
werk mooi kunnen zijn, zal men toegeven dat daar voor de steendruk het aangewezen materiaal is, 
doch onder de z.g. vrije grafische kunsten rekent men in de eerste plaats de ets en de gravure in 
hout of metaal. Uitgevenden in een tijd waarin alle beeldende kunsten in diep verval waren, werd de 
lithografie het eerst voor practische doeleinden gebruikt, daarna werd zij als reproductie middel 
toegepast en eerst toen zij in Frankrijk na 1820 voor goed ingang vond, en in dat land kunstenaars 
van naam op steen gingen teekenen, kwam weldra de lithografie daar weldra tot grooten bloei.” 
Het heeft tamelijk lang geduurd eer de lithografie hier in Holland vasten voet kreeg. Uit Duitsland, 
waar in München in 1796 de steendruk door Senefelder werd uitgevonden, kwamen hier de eerste 
steendrukkers, menschen die slechts een zeer oppervlakkige kennis van het vak hadden en met 
slecht materiaal en slechte drukpersen, de eerste pogingen om hier met steendruk iets te bereiken 
deden mislukken. Het bleef bij kunstlooze probeersels, tot uit België beter onderlegde 



steenteekenaars en drukkers hier kwamen helpen. Al waren het 
lang geen kunstwerken die toen tot stand kwamen, toch werden 
daardoor steendrukkers gevormd die het materiaal goed kenden en 
hun vak terdege verstonden, alleen kunstenaars om den steen te 
beteekenen ontbraken, en dat is hier natuurlijk de hoofdzaak. Ook 
wat toen in periodieken als “De Kunstkroniek” en een paar albums 
verscheen mocht slechts bij uitzondering op den naam kunstwerk 
aanspraak maken. Toch bleek soms uit een delicaat geteekend 
portretje met welk prachtig materiaal men te doen had. De eerste 
Nederlandsche kunstenaars die daarna (1850-1870) in lithografie 
iets van werkelijke waarde wisten te maken waren Chs.Rochussen, 
de begaafde romantische illustrator, die o.a. voor de balletten die 
destijds in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam werden opge-
voerd, een reeks vlot gelithografeerde affiches maakte en August 
Allebé. Allebé had Mouilleron in Amsterdam zien werken aan zijn 
reproductie van de Nachtwacht en vond daarna te Parijs gelegen-
heid om zich grondig te verdiepen in het wezen van de lithografie. 
Hij hield ervan om, zooals hij het zelf noemde, goed genouris-
seerde steentjes te teekenen, zorgvuldig doorgevoerde krijtteeke-
ningen van een mooi broeiig warm coloriet. Toen Derkinderen in 
1889 Vondel’s Gijsbrecht van Amstel te illustreeren kreeg, koos hij       Litho:Theo Hoytema ,1895 
daarvoor de lithografie en zocht voor dit procédé, dat dreigde te  
verarmen in de handen van steendrukkers, nieuwe wegen met het bekende schitterende resultaat. 
Ook Jan Veth wist terzelfder tijd met zijn gelithografeerde portretten in De Kroniek zijn teeken-
manier te verruimen, evenals Haverman en J.Toorop hun persoonlijke uitingswijze op steen vonden. 

         
     Openingsnummer van De Kroniek.                                         “Staatskas” 
Neuroloog Prof. Dr. C. Winkler. Litho: Veth.                Litho: Jan Toorop voor De Kroniek. 
               
De kunstnijveren Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwnhuis experimenteerden in een kleine drukkerij in 
Amsterdam; prachtige kalenders van die jaren dankten hieraan hun ontstaan. Hiermee bleek 
Holland eerst recht welk een prachtig materiaal de lithografie is in handen van kunstenaars, die haar 
op eigen, vrije wijze toepassen; toen dus Th. van Hoytema zijn frisssche, fleurige prentenboeken 
ging teekenen, was zijn weg reeds wat gebaand. Toch bracht van Hoytema, die een geboren 
steenteekenaar was, zijn drukkers vaak tot wanhoop door zijn vrije teekenmanier, maar tegelijk 
vervulde hij hen met bewondering voor wat hij met zijn vrijheden wist te bereiken. Een glanspunt in 



de lithografie bracht van Hoytema met zijn portefeuille “Dierenstudies”, waarin de monumentale 
prent met “zilverreigers” en de “angorakonijnen” voorkomen: ook zijn “cactus”, die stralende 
bloemverscijning, ontstond toen. 

                 
           Gerrit Willem Dijsselhof                                               Lion Cachet 1899 
       Litho kalenderblad april 1899.                              Litho kalenderblad augustus 1899 
 

                  
          Bloeiende Cactus                                              “Vijf ooievaars in de wei” 

     Litho van Theo van Hoytema,1905.                          Litho van Theo van Hoytema,1901 
 
Voor zijn gekleurde prenten gebruikte van Hoytema slechts drie kleursteenen, die, over elkaar 
gedrukt, een ongekenden kleurenrijkdom, vertoonden, ook zijn in enkel zwart gedrukte prenten 
behooren tot het schoonste wat in lithografie gemaakt werd. In denzelfden tijd maakte R.N. Roland 
Holst eenige uitmuntende litho’s, vooral zijn affiches zijn van een buitengewone voornaamheid, 
Bauer verheugde ons weer elke week met zijn ruig geteekende politieke prent in De Kroniek, Edzard 
Koning illustreerde van Eeden’s “De kleine Johannes” en ondergeteekende was met vlijt op den 
steen werkzaam. Tot de jongsten der Hollandsche lithografen behooren Dirk van Gelder, die in 
uiterst zorgvuldige techniek den steen bewerkt en J.M. Prange. Van de thans werkende lithografen is 
ongetwijfeld Aart van Dobbenburgh de voornaamste. Op de Quellinusschool te Amsterdam kreeg hij 
zijn eerste lessen in het steendrukken en weldra kwam hij zoo onder de bekoring van dir prachtige 
procédé, dat hij zijn geheele leven eraan wijdde. Van Dobbenburgh is nu in de kracht van zijn leven 



en vermoedelijk wel op het hoogtepunt van zijn kunnen. De, naar ook meen zijn laatste affiche die 
hij maakte is van zulk een rijkdom van kleur en grootheid van bouw, dat hiermede de reputatie van 
de Nederlandsche lithografie prachtig gehandhaafd blijft. Van Dobbenburgh geeft nu zijn lessen aan 
de Haagsche academie, daarin bijgestaan door zij bekwame drukker, dit geeft alle vertrouwen voor 
de toekomst van onze lithografische prentkunst.  

        
        “Raden van Arbeid”.                                           “De kleine Johannes”   
Litho van Roland Holst, 1920.                               Litho van Edzard Koning, 1898.  
 

       
      Sanguine sanguinem sanans.                              Litho Aart van Dobbenburgh, 1937.   
    Het Nederlandsche Roode Kruis 
    Litho van Lode Sengers, 1939. 
 
Ik denk met het opnoemen van deze weinige namen van kunstenaars die hier de lithografie 
beoefenen niet volledig zijn, doch met dit korte overzicht hoop ik aan te toonen, dat de steendruk 
hier te lande een belangrijke plaats inneemt onder de grafische kunsten. Met een enkel woord wil ik 
er ten slotte op wijzen dat het van zeer veel belang is, dat de kunstenaar-lithograaf, wanneer hij 
niet zelf zijn prenten drukt, althans zich geheel op de hoogte stelt van het procédé en alle 
manipulaties die daarbij te pas komen Voor eenigszins belangrijke prenten is vooral ook evenwichtig 
dat een niet te groote oplaag daarvan wordt gemaakt, die door de handpers kan worden geleverd. 
Bij alle perfectie van de moderne steendrukpers als offset en andere snelpersen, komen toch van de 



eenvoudige handpers de mooiste drukken. Men kan 
hiertegen inbrengen dat dergelijke drukken te kostbaar 
worden en grooter oplagen ook grooter verspreiding 
mogelijk maken, ik ben echter van meening dat in elk 
geval ook goed verzorgde prenten, wat den prijs betreft, 
binnen het bereik van ieder kunnen zijn. Natuurlijk kan 
niet ieder een verzameling prenten bezitten, een enkel 
goed ding aan de wand is echter reeds “ajoy for ever”, 
maar wie lust heeft onze prentkunst te leeren kennen, 
vindt daartoe in alle prentenkabinetten van het rijk en 
de gemeenten een prachtige gelegenheid; voorlichting is, 
zoo men dit wenscht, in ruime mate te verkrijgen en 
men vindt er een bron van hoog genot.                                       
 
              “Zonnebloem”  Litho van Dirk van Gelder, 1925. 
 
28-04-1941 Oprechte Haarlemsche courant. 
                  Lithografische Prentkunst. 
      LEZING VAN AART VAN DOBBENBURGH. 
In het kader van samenwerking tusschen de Vereeniging 
“Kunst zij ons Doel”, “Lieven de Key” en “Voor de Kunst” 
is een tweetal lezingen georgani-seerd in de aula van het 
Teyler Genootschap. Van Dobbenburgh begon zijn 
uiteenzetting met het opwerpen van de vraag of Kunst 
een ambacht moet en mag worden genoemd of niet. De 
tijd, dat kunstenaars zich als goden gevoelen en gedragen, is voorbij. Gelukkig, want werkelijke 
kunstenaars hebben dergelijke gevoelens nimmer gekend. Zij hebben er te veel voor gestreden met 
de moeilijkheden van hun vak, met de moeilijkheden van de materie. En werkelijke kunstenaars zijn 
die moeilijkheden nooit uit de weg gegaan; zij hebben zich met strijd de vakbekwaamheid moeten 
verwerven. Wij weten allen: vakbekwaamheid is het voertuig van de geest. Machteloozen gaan zich 
te buiten aan het machteloos bepraten van de daad, die de kunstuiting is. De uitvinder Alois 
Senefelder (1771-1843) heeft de lithografie ontdekt in 1796. Hij noemde haar vlakdruk of 
chemische druk. Na in het kort de geschiedenis van de ontdekking te hebben gereleveerd en het 
principe te hebben besproken, waarop de lithografische methode berust, gaf  Van Dobbenburgh 
eenige citaten uit  Senefelders boek over de lithografie, dat in 1818 verscheen. Ook de kleurendruk 
en de vele van de mogelijkheden die de litho biedt, heeft Senefelder ontdekt. Groote kunstenaars, 
zooals Redon, zooals Daumier hebben met het nieuwe middel een ongeëvenaarde verfijning weten 
te bereiken... De lithograaf is uiteraard, zooals elke andere kunstenaar in de eerste plaats 
aangewezen op zijn eigen talent en zijn vakbekwaamheid, maar hij is bovendien in hooge mate 
afhankelijk van zijn drukker. De bloei der lithografie gaat samen met den bloei der romantiek. 
Kunste-naars als De la Croix, Daumier, Mouilleron, 
Bresden hebben enorme resultaten in den nieuwe 
kunstvorm bereikt. In Engeland zijn het Bornton en 
Copley, in andere landen komen ook lithografen van 
formaat, maar Frankrijk is en blijft het land, waar de 
litho-grafie haar grootsten bloei beleefde. Hij gaf af-
beeldingen van werken van Steinlen, Goya, Adoph 
Menzel, de Hollanders, een gezamenlijk werk van 
Weissenbruch en Thijs Maris, werk van Allebé, der 
Kinderen, Roland Holst en Van Hoytema. Wanneer 
van Hoytema de veeren van de door hem afgebeelde 
vogels een grooteren graad van detailexpressie geeft, 
doordat hij met een naald krasjes in den steen maakt, 
waarbij hij dus eigenlijk het principe van de litho 
verloochent, och ... moet men hem daarom 
veroordeelen? Beter een schoone verloochening, dan 
een lelijke doorvoering van een principe.Van 
Dobbenburgh eindigde zijn voordracht met het 
uitspreken van de overtuiging dat het gelijkelijk de 
oude en de nieuwe waarheid is, dat een kunstenaar 
altijd weer moet sterven om te getuigen van het 
eeuwige schoone, dat den mensch gelukkig maakt, 
ook in het grootste donker der tijden.                           
 
                                         Litho van Steinlen, 1893. 



21-06-1941 Limburger Koerier: provinciaal dagblad. 
Valsche Bankbiljetten in omloop gebracht – Het assisenhof van Henegouwen heeft een groote 
zaak te behandelen, waarin een zekere Philippe Bodart, 47 jaar oud en zijn vrouw, 45 jaar oud, 
beiden woonachtig te Jumet (Wallonië), als hoofdbeschuldigden optreden. Sedert hij 12 jaar oud 
was, had Bodart zich toegelegd op het etsen en de steendrukkunst. Later opende hij een winkel te 
Moeskroen maar de zaak, die in den beginne zooveel beloofde, verliep weldra geheel, mede doordat 
het echtpaar Bodart de tering niet naar de nering wist te zetten en zij in hun nieuwe auto door het 
land zwierven overal veel geld uitgevend. Toen hij niet wist van wat hout pijlen te maken, 
herinnerde Bodart zich zijn vroegere vaardigheid, en om deze zoo rendeerend mogelijk te maken 
zette hij zich aan het namaken van bankbiljetten. In Juni 1938 was hij gereed met een zorgvuldige 
copie van een 50-francs biljet. Hij deed zijn huis in Moeskroen van de hand, vestigde zich te 
Gourdinne, kocht zich een handpers aan en in 1939 draaide de zaak op volle toeren. De techniek, 
door hem aangewend, getuigt van dusdanige vaardigheid dat zelfs deskundigen er versteld van 
staan. Tijdens hun autotochtjes door het land wisten Bodard en zijn vrouw voor ongeveer 50.000 
francs aan valsche bankbiljetten in omloop te brengen. Weldra kwam Bodart door de kranten te 
weten dat de valsche biljetten hoe volmaakt ook uitgevoerd, toch waren opgespoord. Hij stelde toen 
alles in het werk om verder eerlijk aan den kost te komen, zonder daar evenwel in te slagen. 
Verbitterd, zette hij zich weer aan zijn lichtschuw werkje, verbeterde zijn techniek en in November 
1939 kwam een tweede oplage van 600 biljetten van de pers. Ondertusschen had hij zich te Jumet 
gevestigd waar hij een café hield. Bij zijn vertrek uit Gourdinne had hij voorzichtigheidshalve zijn 
steen en drukinkten vernietigd. Maar ook de tweede oplage was spoedig door de deskundigen der 
Nationale Bank te Brussel ontdekt en het duurde niet lang of Bodart werd aangehouden. Hij bekende 
spontaan ongeveer 1500 bankbiljetten te hebben uitgegeven. Ook zijn vrouw legde een bekentenis 
af. Beider werden onderworpen aan een onderzoek van de geestvermogens, Bodart werd volledig 
verantwoordelijk verklaard, zijn vrouw gedeeltelijk. Uit onderzoek bleek dat de eenige dochter van 
Bodart volkomen onkundig was van het onwettige bedrijf, waarmede haar ouders aan den kost 
kwamen. Tijdens het proces stelde Bodart alle pogingen in het werk om zijn vrouw vrij te pleiten. Hij 
verrast de aanwezigen door de kalmte en de nauwkeurigheid waarop hij alle vragen beantwoordt. 
Bodart werd tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld, zijn vrouw werd vrijgesproken. 
 
02-08-1941 Nieuwsblad van het Noorden. 
De steendruk. Bij alle gevolgde methoden was men gebonden aan de lijn, het vlak en de punt. 
Overvloeiende nuanceeringen, grijzen van verschillende toonwaarde waren met houtsnede noch 
houtgravure, kopergravure of ets op bevredigende wijze te verkrijgen. Wel zijn er pogingen 
aangewend – stippelgravure, aquatint-ets en dergelijke – doch geen van die in wezen gekunstelde 
methoden voldeed. In 1797 nu vond Aloys Senefelder den steendruk of lithografie uit. Hij bezigde 
zoogenaamde Solenhofensche steenen, een soort zandsteen van zeer dichte structuur. Het 
oppervlak hiervan werd vlak gepolijst en daarna “gekornd”, dat wil zeggen van een korrelig 
oppervlak voorzien. De teekening, welke hierop met vet krijt of vette inkt werd aangebracht, zette 
zich in de absorbeerende   steen vast, en werd door middel van onderscheidende bewerkingen 
gefixeerd. Daarna werd de steen vochtig gemaakt en met de drukrol ingerold. Aangezien vet en 
water elkaar afstooten, kreeg de inkt alleen daar waar de teekening, immers met vet krijt, 
aangebracht was, vat op de steen. De lithografie is dus een vlakdrukmethode: drukvlak en niet 
meedrukkend deel liggen even 
hoog. Een zeer bekend lithograaf 
uit de vorige eeuw was Honoré 
Daumier, die groote bekendheid 
heeft verworven door zijn politieke 
spotprenten. Al deze methoden 
werden, afgezien van haar 
uitgebreide toepassing in de 
typografie (behalve de ets), ook 
door den kunstenaar gebruikt en 
traden dus als zelfstandige 
kunstuiting op. Het zou te ver 
voeren op dit gebied dieper in te 
gaan. 
 
“Troupe de Mlle. Eglantine” 
Litho: Toulouse Lautrec,1895/96. 
 
Maar toch willen wij niet nalaten, 
enkele van de grootste figuren te 
vermelden. Albrecht Dürer, Hans 
Holbein, Lucas Cranach, Goltzius, 



Jan Swart, Gustave Dore als houtsnijders, Dürer, Martin Schongauer, Goltzius, Lucas van Leyden, 
Andrea Mantegna, als kopergraveurs, hebben zich een grooten naam verworven. Bijna iedere 
schilder na de Middeleeuwen heeft geëtst, waarom ook hier slechts enkele namen volgen: 
Rembrandt, Hercules Seghers, Adriaen van Ostade, Jacob Ruysdael, Tiepolo, Fragonard, Francisco 
de Goya, Liebermann, Gaugin, Renoir,Pissarro, Toulouse-Lautrec zijn enkele van de meest bekende 
lithografen.  
 
29-03-1942 De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad.  
Waarvan keken onze GROOTMOEDERS en BETOVERGROOTMOEDERS de MODE af? 
De eerste modeplaten, die anderhalve eeuw geleden verschenen, zijn kopergravures... 

Toen het kostbare proces van de kopergravure na een 
vijtigtal jaren door steendruk vervangen werd, nam dit 
toch niet weg, dat het alleen voor de upper-ten was 
weggelegd, modeplaten te bezitten en te bekijken... 
 
Modeplaat van twee jonge vrouwen gekleed in 
modekleren. Gekleurde Litho van David J. Lamoureux, 
Parijs 1850-1870. 
 
10-06-1943 Algemeen Handelsblad. 
Aanwinsten in ‘t Prentenkabinet. Tentoonstelling 
van oude en moderne grafiek.  
EEN KEUR AAN FRAAIE BLADEN. Ook wanneer wij de 
meesters van het penseel niet hadden, die in den 
glorie-tijd van onze vaderlandsche cultuur de 
Nederlandsche kunst groot hebben gemaakt, dan zou 
alleen het werk van onze etsers en graveurs al 
voldoende zijn, om den roem van onze kunstzinnige 
beschaving te vestigen… Bij een greep uit de 
omvangrijke en hoogst belangwekkende collectie wil ik 
beginnen de aandacht te vestigen op een der vroegste 
hier aanwezige bladen: de nobele gravure van een 
Madonna op de maansikkel van Jacq. De Geyn II 
(1565-1629). Van een buitengewone charme zijn de in 
zeer levendige en sierlijke ets-techniek gedane 
portretten door Anthonie van Dyck. Zeer krachtig en 
voornaam van gravure zijn ook de beeltenissen door J. 
Harmensz. Muller (1571-1628), en van Christoffel 

Jegher, den grooten houtsnijder, die in dienst van Rubens de kunst van dien meester in grafische 
weergave hielp verbreiden, treft men een prachtige, zwierige houtsnede aan, die een voortreffelijk 
beeld van zijn kunnen geeft. Reeds in de 17e en 18e eeuw werd in ons land het kleuren-druk-
procédé van één plaat toegepast; de afdrukken werden dan later met de hand bijgekleurd. Men 
vindt op deze tentoonstelling zeldzame werken van twee van de grootste meesters op dit gebied: 
een bijzonder fijn landschap van M. Berckenboom (gest. 1715) en enkele prachtige met aquarel 
geretoucheerde kleurenetsen vn dr. Joh. Teyler (1648-1712)… Van de achttiende-eeuwsche 
buitenlandsche meesters van het burijn wordt op deze tentoonstelling een der schoonste en 
belangrijkste uitingen getoond: een buitengewoon fraaie proefstaat vóór de letter van de beroemde 
prent “Les adieux” door Launay (1754-1814) naar Moreau le Jeune. Het is z.g. “taille douce”, met 
burijn over de ets gegraveerd… Hoogst belangwekkende voorbeelden van grafische mogelijkheden 
ontmoet men in de stippelgravure in rood gedrukt van Bartolozzi (gest. 1815) naar Angelika 
Kaufmann, en het mooie en gevoelige zwarte-kunst-portret van haar vader door Henriëtte Felicitas 
Tassaert (1766-1818)… De negentiende eeuw kende een hoogen bloei en groote verscheidenheid in 
de toepassing der verschillende grafische technieken. Het was vooral Frankrijk, dat daarvan heeft 
geprofiteerd. De opkomst van de steendrukkunst heeft een levendige beoefening van dit genre tot 
gevolg gehad, en als een der vroegste meesters moet Boilly worden genoemd, van wien hier enkele 
geestige prenten aanwezig zijn. Ook de Fransche ets-kunst nam in de tweede helft der vorige eeuw 
een hooge vlucht, waarvan het forsche impressionistische werk van Ed. Manet en de krachtige 
landschappen van Daubigny een treffend getuigenis afleggen. De Hollandsche etskunst en lithografie 
uit dit tijdperk zijn uitstekend vertegenwoordigd met meesters als Jongkind, Tholen, Toorop, Floris 
Verster, Bauer en andere. Ook de jonge, nog levende grafici zijn in de verzameling met menig sterk 
en oorspronkelijk werk opgenomen. Op twee figuren wil ik bijzonder de aandacht vestigen: Mej. 
Zijlstra, een leerlinge van Walter Vaes, die zeer fijn en droomerig, buitengewoon origineel werk 
levert, en den romantischen fantast Prange, wiens schone litho van een woud hem doet kennen als 
een dichterlijken geest, wiens scheppingen een geheel aparte ontroering te weeg brengen…  
 



15-11-1943 Deutsche Zeitung in den Niederlanden. 
Volk und Kultur. Der (etwas 
vergrösserten) Wiedergabe der 
Federzeitung Dürers liegt eine 
Lithographie des Johann Nepomuk 
Strixner zugrunde. Strixners Zeitungen auf 
den lithografischen Stein bilden im 
Werdegang der Erfindung, die Aloys 
Senefelder um 1800 gemacht hatte, einen 
bedeutsamen Markstein. 1807/08 
erschienen diese sorgfältig übertragenen 
Zeitungen nach dem Dürerschen Original 
der Randzeitungen zu Kaiser Maximilians 
Gebetsbuch als erste Veröffentlichung der 
von Senefelder mit Albert Vogler und 
Johann Christoph Freiherr von Aretin in 
München eröffneten lithografischen Anstalt 
und legen ein aufsehenerregendes Zeugnis 
ab für die Möglichkeiten des neuen 
Flachdruckverfahrens.  
 
Ingekleurde litho van Strixner  naar het 
drieluik van  “De Parel van Brabant” door 
Dieric Bouts ca.1465. 
 
Strixner selbst (1782-1855) nahm freilich in der kommenden Entwicklung nicht den Platz ein, der 
ihm auf Grund seiner früheren Leistungen hätte zukommen müssen. Der einfühlsame Zeichner, 
Kupferstecher und Lithograph fristete in seinen letzten Lebensjahren seinen Unterhalt recht kärglich 
durch das Ausmalen von Lithos mit Guaschfarben, eine Praxis, durch welche die Drucke der Wirkung 
von Ölgemälden angenähert werden sollten.  
 
15-11-1943 Deutsche Zeitung in den Niederlanden. 
Volk und Kultur. Die Erfindung der Lithographie durch Aloys Senefelder im ersten Jahrzeit des 
vorigen Jahrhunderts schien zunächst nur eine Bereicherung der Reproduktions-techniken zu 

bedeuten. Senefelder selbst eröffnete seine 
Steindruckerei in München mit einer Ausgabe der 
von Strixner mit der Feder auf den Stein 
nachgezeich-neten Originalzeichnungen Dürers 
für das Gebetbuch Kaiser Maximilians. Die 
Möglichkeiten, welche die directe Arbeit auf den 
lithographischen Stein den schöpferischen 
Künstler eröffnete, wurden erst allmäh-lich 
bemerkt und ausgewertet. Honoré Daumier war 
einer von denen, die das neue Druckverfahren 
gleich-sam hoffühig gemacht haben. Freilich hat 
ihm die Mitwelt dafür keine Lorbeerkränze 
geflochten. Die unzähligen Kreitlithos, die er in 
mehr als vierzig-jähriger Kleinarbeit zu 
politischen und sozialen Themen der Tagepresse 
lieferte, mögen als Karikaturen belacht worden 
sein, doch ihre künstlerische Bedeutung wurde 
erst lange nach seinem Tode gewürdigt. Der 
Künstler (1810-1879) musste schon als Junge 
seine Eltern unterstützen; als er starb, hatte ihn 
seine einzigartige Begabung – auch ein höchst 
bedeutsames Malwerk hinterliess er – in nicht viel 
bessere Umstände versetzt.                                             
 
Honoré Daumier: Man muss säen,  
wenn man ernten will. 
 
 
 

                                
 



13-01-1944 De Telegraaf.            
In de jaren 1941-44 heeft het 
prentenkabinet van Museum Boymans 
te Rotterdam zijn verzameling belangrijk 
uitgebreid...  

         “Les Demolisseurs”                                   “La Dévotion” Litho: H de Groux (1866-1930) 
Litho: Paul Signac (1863-1935)  
 
23-10-1948 De vrije pers - Een Nederlands affiche.	  
Zo eens per jaar ziet men op de reclameborden een affiche van Aart van Dobbenburgh verschijnen 
en de ongeveer twaalf biljetten, die hij in de loop der tijden heeft gemaakt, hebben hem in binnen- 
en buitenland terecht een gevestigde reputatie bezorgd. Zijn nieuwste werk stelt, meer nog dan de 
voorgaande, de beschouwer voor problemen. Die beschouwer ziet een groot wit vlak met een 
prachtig gelithografeerde voorstelling en daaronder in een zeer schools aandoend handschrift de 
uitroep: Wij zijn alleen! Geen kleuren, geen 
schematisering, geen fraaie belettering (zoals dat heet), 
alle wetten van layout waarschijnlijk met voeten 
getreden. Niets dan die paar woorden en de koppen van 
die in-droevig kijkende zielige kindertjes.	  
Daar staat zo’n reclameplatenzifter dan met zijn neus  
op, vlak voor een zuil of een aanplakbord, hij bewon-
dert de voortreffelijke druk (door Senefelder) en hij 
herinnert zich hoe hij enige maanden geleden vijf man 
de zware steen het atelier van Aart van Dobbenburgh 
zag binnensjouwen en hem op een ezel hijsen. Hij ziet 
dan in gedachte die kunstenaar voor zich, zoals hij 
langzaam en met voorzichtige maar zekere hand op de 
steen heeft getekend, hier een partij verzwarend, daar 
een glimlicht schrappend. Hij weet hoe behoedzaam 
zo’n plaat eerst in het brein van de maker en daarna op 
die steen is gegroeid en hij verheugt zich, nog steeds 
voor dat affiche staande, te zien, hoe Van Dobbenburgh 
in zijn werk steeds minder hardop wil beweren en 
daardoor steeds beter overtuigt. Maar, denkt hij erbij, 
een schone litho maar geen reclameplaat.  
 
“Wij zijn alleen” Litho: Aart van Dobbenburgh ,1947. 
 



En dan gaat hij verder om een later op driehonderd meter afstand van een volgende 
plakgelegenheid te worden getroffen door hetzelfde affiche, dat van verre af blijkt nog groter indruk 
te maken dan van dichtbij. Voilà! Het blijkt dus wel degelijk een zogeheten blikvanger te zijn, een 
overtuigend werk en in de werking van beeld en tekst geslaagd en bruikbaar voor het doel. Het is 
verheugend, dat er in ons land een paar grafici zijn die de traditie van het gelithografeerde affiche 
voortzetten. Van Dobbenburgh is van hen waarschijnlijk de sterkste figuur en afgezien nog van het 
feit dat hij zijn opdrachtgevers bevredigt (hetgeen immers het streven van iedere “gebruiksgraficus” 
moet zijn) doet hij nog een werk van ontschatbare waarde. Hij brengt namelijk de kunst op 
begrijpelijke wijze onder de ogen van het Nederlandse volk.        A.Glavimans. 
 

 
05-02-1949 De waarheid. Een oude techniek wordt 
nieuw leven ingeblazen. 
In de nieuwe zalen van het Stedelijk Museum te 
Amsterdam is thans een tentoonstelling ingericht door de 
Nederlandse Kring van grafici en tekenaars. Een 
belangrijke plaats wordt ingenomen door een inzending 
litho’s, waarvan die H.v.Kruiningen, de illustrator van de 
bekende kinderboeken “tovertuin van Eekje Hoorn” en 
“Eekje Hoorn overwint” bijzondere aandacht verdienen. 
                    
Litho: Harry van Kruiningen, 1921. 
 

 
 

28-10-1950 Het vrije volk: democratisch-socialistisch 
dagblad. 

Het fout getekende meisje – Veel woorden om wat 
verlangen. WALLY ELENBAAS, Rotterdams 
kunstenaar, is 38 jaar oud. Zijn grote liefde in de 
kunst heeft de steendruk... Het is volstrekt niets 
bijzonders. Een meisje  zit op een stoel. In haar 
handen, die op schoot liggen, houdt zij een vogeltje. 
Maar er is toch iets vreemds mee... Nu ontdekken we 
dat het meisje niet goed getekend is: tot haar middel 
is zij te kórt, boven haar middel te láng. Haar armen 
zijn te láng. Haar gezicht is te rónd. Het vogeltje is 
erg kaal, raar van vorm met dat rechte halsje, dat 
vreemde, spitse kopje... Wally Elenbaas: Wilde ik een 
meisje tekenen? Nee, méér. Haar en haar verlangen 
tegelijk.... Als je “verlangen” wilt uitbeelden, teken je 
iemand met verlangen in zijn gezicht, verlangen in 
zijn lichaam, verlangen in zijn handen... Er zwerven 
meeuwen over de Maas.... hun ontastbare vrijheid... 
daar is het verlangen al. “Die hoge stoelleuning” zijn 

de tralies van 
onze gevangenschap hier... Beneden haar middel is het 
meisje te zwaar... Ze zit aan de aarde vast en haar 
bovenlichaam rekt daarboven uit...  Ze wil los...Kaal , naakt 
is het vogeltje.. Wat heb je aan veren., als je toch niet 
vliegen kunt?... Veel woorden om wat verlangen... 
 
09-01-1951 De Telegraaf.  
Nelly Bodenheim overleden. Vooral bekend door haar 
prentenboeken. Nelly Bodenheim ontving haar opleiding aan 
de Rijksacademie voor Beeldende  Kunsten in de hoofdstad... 
                           
“Handje plak” -gouden poppetjes maken. 
 Litho van Nelly Bodenheim, 1900 
 
 
 
 
 



19-01-1952 Algemeen Handelsblad. 
Het oeuvre van Edvard Munch in Haags Gemeentemuseum. Strijder voor de uitdrukking van 

een nieuwe menselijkheid. Van het uitgebreide oeuvre van 
Edvard Munch, door de Noorse expositie van twee jaar 
geleden voor het Nederlandse publiek geen onbekende meer, 
is thans in het Gemeentemuseum te Den Haag een grote 
overzichtstentoonstelling ingericht, die voor een belangrijk 
deel nog te danken is aan het initiatief van mevrouw Bakker-
Hefting, de oud-directrice. Haar liefde voor het veelzijdige 
genie, dat, ondanks al zijn contacten met het overige Europa, 
met hart en ziel aan de mentaliteit, de schoonheid en 
typische eigen aard van zijn geboorteland verbonden is 
gebleven.  
 
“Vampire” -  Litho Munch, 1895.  
 

Immers Immers binnen het gebied der beeldende kunsten heeft niemand een zo doordringend beeld 
van het Noorden gegeven als Munch, opgroeiend op een bijna traditieloze bodem in een tijd, dat in 
Europa Cézanne, Van Gogh, Seurat en Gauguin hun baanbrekende werken schiepen, in hun kunst 
een verdiept “zien” nastrevend en de problemen van een nieuwe, synthetische vormgeving 
opwerpend. Munch werken vertellen van het Noorse zieleleven, van gesloten en schuwe mensen en 
van de afgronden in hun wezen. De wouden van het Noorden zijn vol zwaarmoedigheid, 
geheimzinnig-dreigend rijzen zij als donkere wanden in het landschap op, de fjorden getuigen van 
de oertijd der aarde en de zee lokt in de verte, is als een belofte, die hoop en verlangen wekt. Aan 
haar rotsachtige strand staan mensen, hoge slanke gestalten: zij zwijgen. Maar met ziel en lichaam 
ondergaan zij het oerleven rondom zich, dromen omspelen het als 
levende schaduwen. Zo zijn de vormen, kleuren, geluiden, van het 
Noorden. Zo is de taal van zijn natuur en hiervan heeft Munch 
getuigd… een geestelijke onrust en bij tijden een ziekelijke 
prikkelbaarheid beseft men achter deze kunst, die mede hierdoor 
verwantschap met die van Van Gogh vertoont; bij beiden ook 
dezelfde zin voor het visionnair suggestieve en psychisch geladene 
der artistieke uitdrukking, al heeft Munch zich steeds meer bewust 
om stijl bekommerd en aan de lijn een grotere rol toegekend. 
Invloed van Gauguin en de school van Pont-Aven enerzijds en zijn 
intense bedrijvigheid op het gebied van de houtsnee-, ets- en 
steendrukkunst anderzijds blijken hier beslissend te zijn geweest… 
Zijn persoonlijk noodlot, zijn lijden, zijn twijfel, waarmee hij 
geworsteld heeft, dit alles bestemde hem er toe, de nieuwe eeuw 
te zeggen wat zij zocht. Met dit oeuvre van machtige bewogenheid 
confrontere men zich door een herhaald bezoek aan het museum.            
F.P. HUYGENS.  
 
“The Scream” – Handgekleurde litho van Munch, 1895. 
 
04-12-1952 Het vrije volk: democratisch- socialistisch dagblad. 
Fraaie tentoonstelling  Dikkenboer. Geen rauwe emoties maar eigen evenwicht. 
...Het serveren van rauwe emoties als evenzovele 
broodjes Tartaar, het koortsachtig roeren in het 
“onderbewustzijn” op de manier van kinderen, die in 
slootjes allergriezeligste soorten waterdieren pogen 
te vangen, het “maar doen” zonder discipline van 
vormen en kleur, heeft met kunst eigenlijk niets te 
maken. Want kunst is méér dan de éne geïnspireerde 
seconde, méér dan een gevoel en méér dan een 
nachtmerrie... Men beseft dit goed bij de kleurlitho’s 
van de in 1918 geboren Rotterdammer Daniël den 
Dikkenboer, die thans in het Schie-landshuis een 
indrukwekkende tentoonstelling heeft... 
Zijn werk is niet alleen gedaan, het is tevens gedácht. 
In de techniek van de steendruk, die hij virtuoos 
hanteert, maakt hij zijn innerlijke “gebeurte-nissen” 
volledig zichtbaar...                                                       “Stilleven” -  Litho van Dikkenboer. 
 

 



 
21-02-1953 Friese koerier. 
 Aart van Dobbenburgh over Lithografische kunst. 
Een 50-tal personen heeft Vrijdagavond in gespannen aandacht, 
beurtelings ontroerd en geamuseerd, de lezing beluisterd, die Aart van 
Dobbenburgh – een verzoek van de Heerenveense 
Cultuurgemeenschap (samenwerkende met de Volksuniversiteit) – in 
“Paul Kruger” te Heerenveen heeft gehouden over de lithografische 
kunst en haar betekenis voor ons geestelijk leven... 
In zekere zin was het een ongewone lezing. Onverwacht kon Van 
Dobbenburgh diepe ernst afwisselen met humor en een grap, want hij 
heeft een hekel aan zwaarwichtig vertoon. Maar ook achter de grap 
voelde men de ernst van deze ras-kunstenaar, die soms een in het 
“beschaafde” spraakgebruik niet geijkte term niet schuwde om 
spontaan aan zijn eerlijke gevoelens uitdrukking te geven... 

                                       
                                                                        “Mijn moeder”  
                                         Litho: Aart van Dobbenburgh, 1953 

	  
19-03-1953 De vrije pers. Moderne litho’s Expositie in “P.U.” 

Men schrijft ons: Zaterdagmiddag a.s. om vijf uur zal in Pendilikan Umum, Djl.Pahlawan 
(Simpang) 3 alhier, een expositie van moderne litho’s worden geopend. Dikkenboer, Gust 
Romijn, Guus de Ruiter en Henk de Vos. 

               “Het veer 1952.” Litho: Wally Elenbaas  
 
Het betreft hier werk van de Rotterdamse Grafische 
Groep “Het Venster” en wel van vijf grafici, te weten: 
Wally Elenbaas, Daniël den 
Het geëxposeerde vijtigtal litho’s, dat door de Stichting 
voor de Culturele Samenwerking in Indonesië wordt 
geïntroduceerd, is modern – voor sommigen misschien 
wel te modern – van instelling. De stukken bezitten   

    Litho: Gust Romijn – “Rotterdam 1951”    deoratieve charme en zijn fraai van kleur... 

	  
05-12-1953 De Telegraaf. IN AMERFOORTS OUDE WEVERSHUYS  “Kunst als cadeau” 
...Men verwijt de abstracte kunst vaak, dat zij bloot de-

coratief is. H.van Kruiningen, 
gereputeerd voor zijn ver-
zorgde, met fraaie kleuren-
litho’s versierde boeken, zoals 
“Metamorphosen”, trok zich 
de verwijten niet aan en paste 
zijn half-abstracte, half-realis-
tische lithokunst consequent 
toe voor het bedrukken van 
stoffen, waarbij hij de 
steendruk soms combineert 
met de batiktechniek, 1953... 



15-12-1953 Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad. 
STEENDRUK (Frans-Grieks, lithografie), is de methode van vlakdruk, die door de Duitser 
A.Senefelder in 1796 is uitgevonden en waarbij de drukplaat uit kalksteen bestaat. Men zorgt, dat 
alleen de betekende delen van de plaat de vette drukinkt opnemen. Deze vorm van steendruk wordt 
vooral toegepast bij het drukken van landkaarten. 

          
                    Kaart van provincie noord Braband – Litho van A.P. van Langenhuijsen. 
  
11-02-1954 Nieuwsblad van het Noorden -  TOCH IS HET ZO! 
...Reeds in de 2de eeuw na Chr. werden in China belangrijke teksten in steen gegraveerd, teneinde 
deze voor het nageslacht te bewaren. Tegen het eind van de 7de eeuw werd echter verordend, dat 
alle nog niet gepubliceerde teksten in hout moesten worden gegraveerd, teneinde publicatie 
mogelijk te maken. Hieruit volgt dat onze blokboeken toen ter tijd in China reeds bestonden. Een 
decreet uit het jaar 992 van keizer Thai-song had een gelijke strekking, doch slechts met dit verschil 
dat de teksten in steen moesten worden gegraveerd, waarvan afdrukken moesten worden gemaakt. 
In die tijd bestond dus de steendruk... 
 
16-02-1954 De Telegraaf – Geen Copiïst - Er is veel te zien in het Van Abbemuseum te Eindhoven, 
waar onder leiding van mr. E.L.L. de Wilde en de 
heer J. van Haaren hard wordt gewerkt om de 
stad van technici en zakenlieden een artistiek 
hart te geven. Is om de moderne radicalist Pablo 
Picasso jarenlang groot rumoer geweest, zijn 
geestverwant Georges Braque is al die tijd rustig 
en stil zijn gang gegaan. De reden is niet ver te 
zoeken. De Spanjaard slingerde, met zijn grillige 
deformaties van de menselijke figuur, de 
toeschouwers telkens weer als het ware een 
uitdaging in het gezicht... Zijn kunst draagt een 
verinnerlijkt karakter. Bijzonder sterk geldt dit 
voor zijn grafisch werk, dat thans in een 
exclusieve overzichtentoonstelling in het Van 
Abbemuseum te Eindhoven getoond wordt.  “Ik 
tracht gelijk-op met de natuur te klinken, niet 
haar te copiëren.” Luidt het devies van de 72-
jarige meester die, geestelijk kerngezond, nog 
midden in zijn creatief werk staat: alleen al uit 
de periode 1945-1953 toont deze expositie etsen 
en litho’s, ettelijke affiches en boeken met 
verluchte aphorismen... 
 
            “Le Coq” – Kleurenlitho: Georges Braque. 
 



26-06-1954 De Telegraaf.  
         Druk-experimenten in Rijksakademie. 
De grafische afdeling der Rijksakademie van beel-
dende Kunsten te Amsterdam, die hoogst armoedig 
gehuisvest en primitef geoutilleerd was, is sinds kort 
belangrijk uitgebreid, vooral de lithografische sector 
betreft. Een eersterangs vakman, de Zwitser Emil 
Matthieu, is uit Zürich gehaald om op een veertien-
daagse cursus onderricht te geven in moderne 
druktechnieken... Matthieu is als technicus en litho-
graaf verbonden aan de  Graphische Kunstanstalt  
H. Kratz te Zürich. Daar komen kunstenaars uit de 
gehele wereld werken en experimenteren, want op 
het gebied van de steendruk heeft Matthieu een 
soortgelijke reputatie als S.W. Hayter te Parijs op 
dat van de ets. Matthieu toont ons en aan de 
aandachtig toeziende leerlingen prenten van Nesto 
Giacometti, Oskar Kokoschka, Jean Lurçat, 
Ferdinand Léger, die onder zijn supervisie tot stand 
kwamen. Hij wijdt ons in de geheimen in van reliëf- 

Emil Matthieu (rechts met bril) geeft een  druk en irisdruk, steenets en het over elkaar druk- 
 grafische cursus in de Rijksakademie.      ken van dekverven. Met nadruk betoogt Matthieu,  
                                                             die een apostel van zijn vak is, tegen ons, dat de 
“Originalgraphik”, dus de litho, waarvan de kunstenaar zèlf de steen heeft bewerkt, mits 
vermenigvuldigd door een meester druk-
ker, de broodnodige “missing link” kan 
worden tussen het voor vele verzamelaars 
te dure oorspronkelijke schilderij en de 
dodende Kitsch., waartoe elke serieuze 
kunstminnaar alle mechanische repro-
ducties, zonder uitzondering, rekent... 
 
         “Der Fuchs Und Die Sauren Trauben”  
                            Litho: Kokoschka, 1952   
                             Drukker:Emil Matthieu. 
 
05-10-1955 De waarheid. 
Nieuwe Canard-uitgave - Ten derde 
male heeft Harry van Kruiningen een oude 
tekst geïllustreerd. Na de “Metamorphosen” 
van Ovidius en de Egyptische lofzang 
Achnaton, heeft hij thans de elfde zang van het 400 jaar oude, Sumerische Gilgamesj-epos 
voorzien van acht kleuren-litho’s. Illustratie is een zeer ontoereikend woord voor hetgeen Van 
Kruiningen doet. Hij verdiept zich in de oude teksten en beeldt de daarin vervatte gedachten 
uit met artistieke middelen van onzen eigen tijd. De kleuren-steendruk, die deze kunstenaar 
op geheel eigen en zeer geslaagden wijze toegepast, leent zich trouwens wel bijzonder voor dit 
werk... 

             



 
05-04-1957 Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland – Eerste INDONESISCH DAGBLAD... 
“De Locomotief” was het eerste Indonesisch Dagblad... In de eerste jaren van zijn bestaan 
verscheen het namelijk met drie bijdragen in steendruk: een in het Javaans, een in het Chinees en 
een in het Arabisch. 
 
08-10-1958. De waarheid - Kunstenaars-“eiland”. 
Gebouw het “eiland” in de Grote Witteburgerstraat draagt van vandaag af zijn naam recht. Als daar 
vanavond het “Amsterdams Grafisch Atelier” wordt geopend, zal een werkplaatsje in bedrijf zijn 
gesteld, dat in de wereld van de druktechniek een eilandje vormt. Twee steendrukpersen en een 
etsdrukpers zijn er in twee zaaltjes opgesteld. Als u nu weet, dat Amsterdam geen enkele steen-
drukkerij meer telt, is het gemakkelijk te begrijpen, van hoe een groot belang dit atelier is. Slechts 
een heel klein aantal kunstenaars beoefent de steendruk. Zij beschikken over hun eigen persje en 
materialen. Maar er zijn ongetwijfeld velen, die zich ook op dit gebid van de grafische kunst zouden 
willen uitleven, doch daar de mogelijkheid niet toe hebben. Één dag in de week komt de drukker 
W.F.Bakker, die al vijftig jaar lang voor alle bekende kunstenaars drukopdrachten uitvoert, de 
kunstenaars van technisch advies dienen... In het bestuur van de stichting hebben o.a. de grafici 
Beerendonk, Van Kruiningen en Pettmann zitting. 
 
03-01-1959 De Tijd De Maasbode - KALENDERS 
 De stadsdrukkerij heeft voor 1959 geput uit Amsterdams kunstbezit en wel reproducties daarvan 
een typografisch mooie kalender samengesteld... 

 
         Ontwerp: Wim Crouwel, Stadsdrukkerij A’dam en Nederlandse Foto-Litho Inrichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
  



 


